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TILSYNSRAPPORT 
 

  Uanmeldt tilsyn på Søvangen, Silkeborg Kommune 
 

Tirsdag den 11. august 2015 fra kl. 19.30 
 
 
Indledning 
 
Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søvangen. Generelt er formålet med 
tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverda-
gen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. 
 

 Efter aftale med Sundheds- og omsorgsafdelingen har vi ved dette tilsyn haft fokus på udviklin-
gen i beboernes behov og dermed en vurdering af, om og hvordan de samlede kompetencer og 
den daglige organisering modsvarer beboernes behov. 

 
 den indsats, der ydes, for at skabe og fastholde et godt pårørendesamarbejde. Vi vil i den sam-

menhæng også vurdere, hvordan og i hvilket omfang, der inddrages frivillige i arbejdet.  
 
Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn 
og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skrift-
ligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere.   
 
Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Konklusioner. Herefter følger afsnittet Iagt-
tagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt og-
så fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. 
 
I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er 
blevet afviklet.  
 
 
Konklusioner 
 

 Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det vurderer vi på baggrund af samta-
le med beboere, medarbejdere og leder samt gennemgang af den skriftlige dokumentation 
 

 de fysiske rammer er lyse, indbydende og velegnede. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med 
deres lejligheder, som er indrettet efter individuel smag og interesse 

 

 ud fra beboernes udsagn og vores oplevelser under tilsynet er det vores indtryk, at beboerne får 
den hjælp og støtte, som de har behov for og at det foregår på en omsorgsfuld og nærværende 
måde 

 

 samarbejdet med de pårørende er ifølge det oplyste velfungerende. Der afholdes jævnligt møde 
omkring de enkelte beboere, hvor de pårørende er inviteret til at deltage. Derudover afholdes 
der årligt flere årstidsarrangementer, hvor de pårørende kan deltage. Der er frivillige tilknyttet i 
form af en Bruger-Venneforening, som arrangerer aktiviteter for beboerne og hvor borgere fra 
byen ligeledes kan deltage  

 

 vi møder to afløsere, som fremstår imødekommende og med overblik i forhold til opgaven på-
gældende aften. Lederen oplyser, at der over sommeren har været tilknyttet faste afløsere, hvil-
ket giver kontinuitet og tryghed for beboerne 
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 det er vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer modsvarer beboernes behov. Der er 
opmærksomhed på at inddrage den tilknyttede sygeplejerske og andre samarbejdspartnere ved 
behov herfor 

 

 vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, indsatsplaner 
og journalnotater. Samlet fremstår det opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for indsat-
sen 

 

 ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Der er løbende en dialog om eventuel-
le dilemmaer i forhold til plejen, og der søges at forebygge magtanvendelse gennem kendskab 
til den enkelte beboers behov. 

 
Iagttagelser og anbefalinger 
 
Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg 
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 
Målgruppe 
 
Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psy-
kisk og social karakter, der primært udspringer af alder. Der er 16 beboere. 
 
Boligforhold og fysiske rammer 
 
Fællesarealerne fremstår lyse og rummelige med god plads til ophold i fællesskabet i større og mindre 
grupper. Beboernes lejligheder er individuelt indrettede ud fra interesse, smag og behov. 
 
Der er adgang til have, som fremstår hyggelig og indbydende.  
 
De omsorgsmæssige forhold 
 
Da vi ankommer, er der sang i fællesstuen. En frivillig forestår dette, og de beboere, som ønsker at del-
tage kan ønske sange fra sangbogen. Der er en god, afslappet stemning og atmosfære under arran-
gementet, hvor omkring ti beboere deltager. Efter fællessangen ønsker de fleste af beboerne at gå eller 
blive ledsaget tilbage til deres lejligheder. 
 
Beboerne giver udtryk for, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. Medarbejderne 
er flinke og imødekommende.  
 
Samarbejdet med de pårørende er ifølge det oplyste velfungerende. Der afholdes jævnligt møde om-
kring de enkelte beboere, hvor de pårørende er inviteret til at deltage. Derudover afholdes der årligt 
flere årstidsarrangementer, hvor de pårørende kan deltage. 
 
Der er frivillige tilknyttet i form af en Bruger-Venneforening, som arrangerer aktiviteter for beboerne og 
hvor borgere fra byen ligeledes kan deltage. Aktiviteterne kan eksempelvis være banko, foredrag, 
gudstjeneste og sang, og vi ser et opslag om, at der afholdes høstfest i september måned. 
 
Medarbejderforhold og faglige forudsætninger 
 
Under tilsynet er der ifølge det planlagte to afløsere på arbejde, de fremstår kompetente og med over-
blik over opgaverne den pågældende aften. De giver udtryk for, at samarbejdet i medarbejdergruppen 
er velfungerende, og at de har fået en grundig introduktion til opgaveløsningen. Lederen oplyser, at der 
i ferieperioden er tilknyttet faste afløsere, som også har været tilknyttet inden sommerferieperioden 
starter, det er med til at skabe kontinuitet og tryghed for beboerne. 
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Lederen oplyser, at social- og sundhedshjælperne har været på opkvalificering og at alle nye medar-
bejdere i øvrigt tilbydes kurser i medicin og forflytning. 
 
Den skriftlige dokumentation 
 
Vi gennemgår et udsnit af den skriftlige dokumentation i form af døgnrytmeplaner, indsatsplaner og 
journalnotater. Samlet fremstår det opdateret, fyldestgørende og retningsgivende for indsatsen. 
 
Magtanvendelse 
 
Ifølge det oplyste forekommer der ikke magtanvendelse. Der er løbende en dialog om eventuelle di-
lemmaer i forhold til plejen, og der søges at forebygge magtanvendelse gennem kendskab til den en-
kelte beboers behov. 
 
Medicinhåndtering 
 
Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er un-
derlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. § 6a. 
 
Vi vil dog selvfølgelig reagere, såfremt vi på det område støder på forhold, som forekommer uhen-
sigtsmæssige.  
 
Yderligere til opfølgning til det kommende tilsynsbesøg  
 
Der er ikke punkter til opfølgning. 
 

Formål og fremgangsmåde 
 
 I henhold til Servicelovens § 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens 
plejehjem. Der skal således aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg.  
 
Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, 
der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes.  
 
Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og til-
knyttede vejledninger.  Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt 
erfaringer og god praksis på området.  
 
Vi har været rundt i hele huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har opholdt os med flere i 
fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde.  
 
Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbej-
det med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. 

 
 

Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på 
stedet. 
 

 
 
 

Aalborg, den 28. august 2015 
 

REVAS APS 
AF 1/2 2004 

 
 

Aase Møller   Henning Jacobsen 
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